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KAMPANJ-
ERBJUDANDE

NYHETER

TILLBEHÖR

TA TVÄTTKRAFTEN DIT DU BEHÖVER. 
ELLER SÄTT DEN PÅ PLATS!
Nya mellanklassen i Kärchers breda högtryckssortiment är en kompakt  
och kraftfull skapelse. För att uppfylla behoven och egenskaperna för  
olika målgrupper finns den tillgänglig både som mobil och stationär.

RENGÖRINGSLÖSNINGAR  
INOM INDUSTRIN
Mobila- och stationära sugenheter för 
rengöring inom industrin. Har du behovet 
så har Kärcher garanterat lösningen.

MARKNADENS MODERNASTE  
HETVATTENTVÄTTAR
Effektivt mot ex. fett och olja. Kärchers 
hetvattentvättar levererar användarkomfort 
med marknadens modernaste teknik.

EN NYA GENERATION GROV- 
DAMMSUGARE ÄR HÄR!
Kärchers nya generation grovdammsugare  
är här. Med högre prestanda, robusta  
komponenter och genomtänkt ergonomi.

WWW.KARCHER.SE



LITEN & KOMPAKT ENFASTVÄTT
Kompakt design, utdragbart handtag och låg vikt är 
några av egenskaperna hos HD 5/11P Plus som är 
en portabel enfastvätt. Utrustad med nya EASY!-
Force och EASY!Lock.

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV RENGÖRINGSTEKNIK - KARCHER.SE

ERBJUDANDEN HÖST OCH VINTER 2018

SÄTT TVÄTTKRAFTEN PÅ PLATS
Högre energieffektivitet och rengöringsprestanda. 
Service- och användarvänlig utformning, vilket 
innebär att alla viktiga komponenter är lätt åtkom- 
liga. Ett smart trepunktsstöd på baksidan av 
maskinen säkerställer enkel vertikal montering på 
väggar (eller horisontellt som en inbyggd maskin).

HÖGTRYCKSTVÄTT

HD 5/15 CX Plus HD 8/18-4 M Plus HD 8/18-4 MX Plus HD 13/18-4 SX Plus

Tekniska data

   ■ Enfas
   ■ Easy!Force och Easy!Lock
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Easy!Force och Easy!Lock
   ■ Servokontroll
   ■ 10 m högtrycksslang

   ■ Easy!Force och Easy!Lock
   ■ Servokontroll
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefas, 4-polig, vattenkyld elmotor
   ■ Easy!Force och Easy!Lock
   ■ 20 m högtrycksslang på vinda

Arbetstryck bar 150 30-180 30-180 30-180

Vattenkpc. l/tim 500 760 760 650-1300

Effekt kW 2,8 4,6 4,6 9,2

Art.nr. 15209320 15249720 15249710 12869360

Rek. ca. pris 9 796:- 16 400:- 17 990:- 30 176:-

Rotojetmunstycke ingår i alla PLUS-modeller!

HÖGTRYCKSTVÄTT

HD 5/11 P Plus

Tekniska data

   ■ Automatisk tryckavlastning
   ■ Horisontell & vertikal drift
   ■ 10 m högtrycksslang

Arbetstryck bar 110

Vattenkpc. l/tim 490

Effekt kW 2,2

Art.nr. 15209610

Rek. ca. pris 7 053:-

TILLBEHÖR

Skumpåläggare med justerbar  
spridningsvinkel. Perfekt för  
rengöring av bilar.

Art.nr. 41120550

Rek. ca. pris 958:-

HÖGTRYCKSTVÄTT FÖR STATIONÄRT BRUK

HD 6/15 M ST

   ■ Trecylindrig axialkolvpump med kolvar i rostfritt stål
   ■ EASY!Lock snabblås.
   ■ Automatisk tryckavlastning

150

560

3,1

11509500

Rek. ca. pris     8 441:-

Kampanjpris   

24 995:-
Kampanjpris   

15 995:-
Kampanjpris   

14 595:-
Kampanjpris   

7 490:-

TA TVÄTTKRAFTEN DIT 
DU BEHÖVER. ELLER 
SÄTT DEN PÅ PLATS
Nya mellanklassen i Kärchers breda högtryckssortiment är en 
kompakt och kraftfull skapelse. För att uppfylla behoven och 
egenskaperna för olika målgrupper finns den tillgänglig både 
som mobil och stationär.

Kampanjpris   

4 995:-
Kampanjpris   

6 295:-

HÖGTRYCKSTVÄTT

I MELLANKLASSEN

OBS! Spolutrustningen säljs separat till den här modellen.



FÖRBÄTTRAD LIVSLÄNGD
• Keramiskt innehåll i spolhandtaget
• För de tuffaste miljöerna 
• 5 gånger längre livslängd

EASY!FORCE TEKNOLOGI
• Ingen styrka krävs 
• Ergonomiskt utformad
• Underlättar för användaren

NYTT PATENTERAT SNABBKOPPLINGSSYSTEM
• Snabb och enkel anslutning
• Driftklar 5 gånger snabbare 
• Stark som en traditionell skruvkoppling 

ZERO FORCE.  
FULL POWER.
Nya EASY!Force spolhandtag
Kärchers nya EASY!Force spolhandtag kräver 
ingen styrka för att orka hantera och ger en 
mindre ansträngande och stressfri användning. 
Tillsammans med ett nytt patenterat snabb-
kopplingssystem får du ett professionellt 
resultat snabbare och bekvämare än tidigare.

       WWW.KARCHER.SE/EASYFORCE

KAMPANJERBJUDANDEN GÄLLER TILL OCH MED 31 DECEMBER 2018 ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

Biodiesel

                      .COM/KARCHERSE

HETVATTENTVÄTTAR 
MED MARKNADENS  
MODERNASTE TEKNIK
Högtrycksrengöringen blir ännu mer effektiv med varmt vatten. Hetvat-
tentvättar är vanligtvis den bästa lösningen mot olja, fett och proteiner. 
Kärchers maskiner levererar högsta tänkbara användarkomfort med 
marknadens modernaste teknik.

HETVATTENTVÄTT

HDS 5/15 UX

Tekniska data

   ■ Enfas
   ■ Easy!Force och Easy!Lock
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

Arbetstryck bar 150

Vattenkpc. l/tim 450

Effekt kW 2,7

Art.nr. 10649130

Rek. ca. pris 22 877:-

HETVATTENTVÄTT

HDS 8/18-4 CX

Tekniska data

   ■ Trefas, 4-polig, vattenkyld elmotor
   ■ Easy!Force och Easy!Lock
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

Arbetstryck bar 30-180

Vattenkpc. l/tim 300-800

Effekt kW 6

Art.nr. 11749060

Rek. ca. pris 38 815:-

Kampanjpris   

17 495:-

Kampanjpris   

27 995:-

                      .COM/KARCHERSE

Ekonomisk och miljövänlig
eco!efficiency-läge. Ekonomisk och 
miljövänlig, Minskar bränsleförbruk-
ningen och CO2-utsläppen med 20%. 
Exakt dosering av rengöringsmedel.

Användarvänlig
Enkel hantering med ett reglage. Stor 
tanköppning med påfyllningsrör. Ren- 
göringsmedelstank och bränsle kan 
fyllas på från utsidan.

Förvaring
Låsbart förvaringsfack för munstycken, 
verktyg m.m. Integrerad slangvinda 
med 15 m högtrycksslang. För stor 
aktionsradie och enkel förvaring.

RÄTT TILLBEHÖR FÖR 
ARBETSUPPGIFTEN
Med Kärchers originaltillbehör kan du opti-
mera effekten och utvidga dina rengöring-
smaskiners användningsområden. Rätt till-
behör till just din maskin och arbetsuppgift 
hittar du på vår hemsida.

HETVATTENTVÄTT FÖR DE MINDRE JOBBEN
Mobil enfastvätt på 230 V. Perfekt för de mindre jobben eller för  
dig som saknar trefas. Kompakt design, ergonomiskt utformat  
handtag och stora hjul för enkel förflyttning. Maskinen är utrustad  
med nya EASY!Force och EASY!Lock.
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GROVDAMMSUGARE

NT 30/1 Tact Te L

Tekniska data

   ■ Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
   ■ Helautom. filterreng. system
   ■ Ergonomiskt handtagssystem

Luftmängd l/s 74

Vakuum mbar 254

Behållarvolym l 30

Max effekt W 1380

Art.nr. 11482110

Rek. ca. pris 6 380:-

GROVDAMMSUGARE

NT 22/1 Ap Te L NT 25/1 Ap NT 50/1 Tact Te L NT 65/2 Ap

Tekniska data

   ■ Semiautom. filterrengöring
   ■ Eluttag för verktyg
   ■ Patronfilter, PES

   ■ Semiautom. filterrengöring
   ■ Elektroniskt överfyllnadsskydd
   ■ 2,5 m sugslang med böj

   ■ Helautom. filterrengöring
   ■ Eluttag för verktyg
   ■ Ergonomiskt handtagssystem

   ■ Semi-automatisk filterrengöring
   ■ Integrerad tömningsslang
   ■ Dubbla motorer för extra kraft

Luftmängd l/s 71 74 74 2 x 74

Vakuum mbar 255 254 254 254

Behållarvolym l 22 25 50 65

Max effekt W 1300 1380 1380 2760

Art.nr. 13786100 11845030 11484110 16672910

Rek. ca. pris 2 373:- 3 536:- 8 300:- 8 494:-

ÄR DU RÄTT 
RUSTAD FÖR 
ARBETET?
Vårt sortiment av dammsugare ger ett hel-
täckande utbud av maskiner för användning 
inom industrin, fordonsindustrin, byggren- 
göring eller lantbruket.

Kampanjpris   

4 995:-

       WWW.KARCHER.SE/BYGG

       WWW.KARCHER.SE/TACT

NYA GENERATIONEN  
GROVDAMMSUGARE
Kärchers nya generation grovdammsugare är här.  
Med högre prestanda, robusta komponenter och  
genomtänkt ergonomi.

ETT BÄTTRE SKYDD 
MOT DET FINA DAMMET 
Allt handlar om Tact
Fint damm är skadligt för hälsan.  
För att du ska få bästa möjliga  
skydd mot fint damm har vi för- 
bättrat vårt Tact-system. 
Resultatet är våra kraftfulla Tact- 
grovdammsugare med hög- 
effektiv filterrengöring och en 
världsunik filter  tid motsvarande 
180 kilo fint damm (mineral -
damm kategori A) innan manuell 
rengöring krävs.

Filtertid vid uppsugning av fint damm med NT 30/1 Tact Te L

Uppsuget material: mineraldamm kategori A

Temperatur: rumstemperatur

Tillbehör: huvudfilter och slangar ingår vid lev.

Konkurrerande jämförbar behållarstorlek 

enheter: och utrustning

Testresultat över hur stor mängd som maximalt kan sugas upp 

innan huvudfiltret måste rengöras manuellt eller bytas ut:

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg

Konkurrent A:  19 kg

Konkurrent B:  10 kg

Kampanjpris   

2 995:-
Kampanjpris   

6 590:-
Kampanjpris   

1 690:-
Kampanjpris   

6 695:-

Enkel enknappsmanövrering Med det nya centrala regla-

get kan du enkelt välja mellan 3 sugfunktioner: Tact Max 

för högsta rengöringseffekt vid uppsugning av fint damm; 

Tact Min för medelstora till små dammängder samt 

dammsugning utan Tact, till exempel för vatten.

ERBJUDANDEN HÖST OCH VINTER 2018

KOM IHÅG. KÖP TILL HEPA 13 FILTER
HEPA-ytfilter – dammklass H (HEPA 13) – 
med glasfiberlager som ökar filterkapaciteten 
vid dammsugning av hälsofarligt damm. 
Passar bl.a. NT 25/30/35/40/45/50.  

Art.nr     69042420

Rek. ca. pris  1 163:-

Kampanjpris   

890:-



DET ÄR HÄR 
DET BÖRJAR. 
MED DIG
Som världens största tillverkare av rengörings- 
maskiner förstår vi att våra professionella 
kunder, vart de än be  nner sig i världen, har 
sina egna unika rengöringsuppgifter. Därför 
utformas vårt utbud med professionella ren- 
göringsmaskiner, tillbehör och rengöringsmedel 
tillsammans med våra kunder för att möta 
deras behov.

       WWW.KARCHER.SE/INDUSTRI

LÖSNINGAR FÖR RENGÖRING  
INOM LIVSMEDELSINDUSTRI
Som världsledande inom rengöringsteknik 
erbjuder vi tekniska och kostnadseffektiva 
lösningar för livsmedelsberedningens samt-
liga produktionsområden, inklusive kontorsut-
rymmen och utomhusanläggningar. Det inbe-
griper allt från standardmaskiner till kompletta 
kundanpassade lösningar och från konsulta-
tion och planering till uppstart och fullservice.

INDUSTRISUGARE TILLBEHÖR

IVC 60/24-2 Tact² Lp (Longopac)  LONGOPAC PÅSE

Tekniska data

Mobil industridammsugare idealisk för rengöring av  
tillverknings ytor och produktionsmaskiner. Tact² automatiska 
filterskak funktion garanterar långa drifttider utan avbrott.

Montera Longopac säcksystem på din industrisugare  
och du får ett kostnadseffektivt och enkelt hanterbart  
avfallssystem för riktigt stora volymer.

Luftmängd l/s 148 / 532

Vakuum mbar 254

Behållarvolym l 60

Art.nr. 15761140 69075060

Stationära lösningar
Helt anpassningsbar, 
även med små applika-
tioner, t.ex. IVR-B.

IVR – Metallproffset
Speciellt konstruerad 
för damm i metallbear-
betande industri.

IVC – Allsidig
Allsidiga sugare för 
damm, fasta ämnen och 
vätskor av alla slag.

IV 60 – Dammexperten
Kraftfull och mobil  
industrisugare för stora 
mängder damm.

IVS – Superklassen
Det ultimata kraftverket 
med mycket, mycket 
lång livslängd.

Kärchers mobila- och stationära sugenheter är speciellt framtagna för hantering av metallspån, gjutsand, blästersand, slam och olika typer av 
vätskor inom industriella applikationer. Kärcher hanterar även dammpartiklar uppkomna inom tillverkningsindustrin samt farmaceutisk- och 
kemisk industri. Kort sagt, har du behovet så har Kärcher lösningen.

Säkrare arbetsmiljö

Reducerad ställtid

Maximerad maskintid

IVR-L – Våtexperten
Vätske- och spånsugare 
för den metallbear-
betande industrin.

KONTAKTA DIN NÄRMASTE KÄRCHER ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION OCH PRIS.

Kontakta din  
lokala Kärcher- 
representant



BOKA SERVICE PÅ DIN 
HÖGTRYCKSTVÄTT 
Så är du redo inför nästa säsong

Se till att din högtryckstvätt står redo för nästa högsäsong. Hos Kärchers 
auktoriserade serviceverkstäder får din maskin en professionell service 
av utbildade servicetekniker på just din Kärchertvätt. Vart du än behöver 
oss finns vi eller en av våra partners på plats för att hjälpa dig. Din när-
maste Kärcher serviceverkstad hittar du på vår hemsida.
www.karcher.se



RENGÖRING FÖR 
HEM OCH TRÄDGÅRD
Oavsett om rengöring ska ske invändigt i bilen, i hushållet, 
verkstaden eller på din privata byggarbetsplats kan all smuts 
snabbt och smidigt tas bort utan anstränging med Kärchers 
grovdammsugare för vått och torrt tack vara deras maximala 
sugeffekt och lämpliga tillbehör.

FÖNSTER UTAN RÄNDER.  
TRE GÅNGER SNABBARE
Den senaste generationens batteridrivna fönstertvättar  
från Kärcher ger rena fönster utan ränder och spill.  
De sparar dessutom mycket tid och arbete. Dessa  
praktiska verktyg suger enkelt och effektivt upp  
vattnet från rutan efter rengöringen. Inget droppande  
smutsvatten och inga ränder.

HÖGTRYCKSTVÄTT

K 5 Full Control Flex

Tekniska data

   ■ För regelbunden användning på medelstora till stora ytor 
med normalt till hårt sittande smuts.

Ytkapacitet 40

Tryck max l 20-145

Vattenkapacitet max W 500

Motoreffekt m 2,1

Högtrycksslang 8 m flexslang

Art.nr. 13246390

Rek. ca. pris 3 677:-

Flex-modellen är 
utrustad med en smidig 
och flexibel slang. Den 
är lätt att dra ut & rulla 
ihop och behåller sin 
smidighet även när det 
är lite kallare och den 
trasslar sig inte så lätt.

OMÖJLIGT? INTE 
MED KÄRCHER FULL 
CONTROL!
G 145 Q Control spolhandtag

G 145 Q FULL CONTROL  
SPOLHANDTAG
Ingår i: 
K 5 Full Control
K 4 Premium Full Control
K 4 Full Control

ANVÄNDARVÄNLIG  
FUNKTION
 ■ Välj rätt spolrör för ytan  

som skall rengöras. 

 ■ Ställ in lämpligt tryck eller  
läge för rengöringsmedel  
på spolröret. 

 ■ Kontrollera inställningarna  
direkt på LED displayen  
på spolhandtaget G 145 Q  
eller på G 120 Q (analog  
display).

KAMPANJERBJUDANDEN GÄLLER TILL OCH MED 31 DECEMBER 2018 ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

                      .COM/KARCHERSE

GROVDAMMSUGARE FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

WD 3P WD 5

Tekniska data

   ■  Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid 
rengöring i källare, entré, bilar, garage och hobbyrum.

   ■   Uttag för elhandverktyg.

   ■   Idealisk vid rengöring i bilen, garaget,  
källaren och snickarboden. 

   ■ Semiautomatisk filterrengöring.

Blåsfunktion JA JA

Behållarevolym l 17 25

Energiförbrukning W 1000 1100

Elkabel m 4 5

Art.nr. 16298810 13481910

Rek. ca. pris 996:- 1 397:-

Kampanjpris   

795:-
Kampanjpris   

1 295:-

Kampanjpris   

3 196:-

FÖNSTERTVÄTT

WV 2 Premium

Tekniska data

   ■ Den mångsidiga – lämplig för alla jämna ytor.
   ■ Med ett integrerat litiumjonbatteri.
   ■  Med sprayflaska och rengöringsmedel.

Smutsvattentank ml 100

Rengöringsprestanda m2 ca 75 (per laddning)

Arbetsbredd, sugmunstycke mm 280+170

Vikt g 600

Art.nr. 1633430

Rek. ca. pris 557:-

Kampanjpris   

495:-

Se här hur du kan använda en grovdammsugare.
www.youtube.com/grovdammsugare
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Auktoriserad
Återförsäljare

SUPPORT FÖR PROFFSEN
Som företagskund kan du få support när som helst och var som 
helst tack vare Kärcher serviceapp. Här kan du enkelt skicka in 
felanmälan, begära underhållsservice eller säkerhetsinspektion.

       LADDA NER APPEN PÅ WWW.KARCHER.SE

ANLITA ETT PROFFS!
Vi hjälper dig att hitta rätt maskin för dina behov. När det gäller 
lite större maskiner så kommer vi till din arbetsplats och 
demonstrerar hur vi kan göra skillnad i just din verksamhet.

       BOKA PÅ WWW.KARCHER.DEMOVISNING

VÄLKOMMEN TILL EN RIKTIGT  
STARK LAGINSATS
Maskinvisningar på en hockeyarena nära dig

Passa på att träffa oss när Kärcher reser runt i hockey- 
Sverige och visar upp några av våra stjärnor. Tillsammans  
kan vi göra skillnad i just din verksamhet. Var och när du  
hittar oss finner du på www.karcher.se

        ÅTERFÖRSÄLJARE OCH VERKSTÄDER         WWW.KARCHER.SE/SUPPORT

VILKET ÄR DITT  
RENGÖRINGSPROJEKT?

TANKSTATIONER

FORDONSTVÄTT

UTOMHUSYTOR

GRÖNOMRÅDEN

LAGERRENGÖRING

KONTORSRENGÖRING

       WWW.KARCHER.SE/PROFESSIONAL

ERBJUDANDEN HÖST OCH VINTER 2018


